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Abstract 
 

‘Ilm-l-Ma’┐ni is the branch of Arabic rhetoric which deals with the meaning of words and 

their semantic significance. It has to do principally with the art of successfully conveying 

intended ideas or meaning by skilful combination of words in a sentence or phrase. The 

rhetoricians define al-Qa╖r (a subject of ‘Ilm-l-Ma’┐ni) as restricting something to 

something else in a special way. It can be formed by negation with exceptional particles 

and by using innam┐, l┐, l┐kin and bal. 
 

The following article aims at discussing technical details and understanding various styles 

of “Qa╖r” in the Holy Qur’┐n. 
 

 

ابنزال كتابه  يياها ياهي ليكهت كلغها   هللا ن هللا تعاىل يف قلب بين آدم وأعزهااللغة العربية لغة أهلمت م
أخرى بل هي لغة يطرية تنشأ كما ينشأ ابن آدم إن  يكون أوال يف بطن أم  نطفة مث علقهة تتلقهة وهه ه 

ا يرتك يياه تتلقة مث خيرج من بطناا طفال ال يكتطيع أن أيكل ويشرب سوى لنب أم  مث يكون يف حال  
لههنب أمهه  وسعههل سههواه هههااب لهه  مههن اابههز وااألكههوال  وااشههرواب  اىخههرى مثمث يبههدأ ااشههي علهه  بطنهه  مث 

 يعلم ااشي عل  رجلي  وهكاا يص  شااب مث شبيبا إىل ان ميو مث
 

ياكاا اللغة العربية يإهنا كانت يف بداية أمرها لغة عامة كلغا  أخرى كانت تكتخدم لإلياام والتفايم 
قهدرها  جعهال عديدة زمنها بعهد زمنهامث والقهرآن الكهرد وااهديي الشهري سار  إلياا تطورا   يحكب مث

ىجهههل الفصهههاحة ال إ  علهههو  ال يكهههون ة لغهههة وههههاا الي هههأل إلياههها تاههها يف الريعهههة والعلهههو  يهههي ال تصهههومنزل
يهههد أن ن نر ة يهههاآيتعلهههل ابلفصهههاحة اللعربيههه‘‘ القصهههر’’ ردان الكهههالم عليههه  أ  أاوضهههول الههها  اوالبالههههة و 

 مفصاًلمث ناكره

                                                 


 بشاور اسا  اإلسالمية واللغة العربية جبامعةر دمعاد ال ابحي دكتوراه، 


 معهد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جامعة بشاورباألستاد المساعد   
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ضههاه مههن  كيههد وههه ه يأحيههاان يألكههد كالمهه   عنههد مهها يقتضههي تلبليههه هههو الهها  يلقههي الكههالم حكههب مقا
الكههالم التاكيههد ويرتكهه  عنههدما ال يقتضههي مث و مههن مقتضههيا  الكههالم القصههر و هههو  صههي  أمههر  خههر 

أوردان يف ههههاه ااقالهههة  يهههع  بطريهههل تصهههوقمث والقصهههر مكهههتعمل يف القهههرآن الكهههرد يف أمكنهههة ك ههه ةمث و
نواحيهه  ابلبكههل والتفصههيل مههن معنههاه لغههًة و ايههطالحاً و طرييهه  و أقكههام  و طرقهه  مث  كههران مههن اآ   

 اليت استخدم يياا القصرمث
 

 القصر لغة
 1مثلغ ه ال ل  لبناا جعلت يرس،إ ا عل  اللقحة قصر  يقال اابس هو اللغة يفالقصر 
 بفههت  وَقصههار ك كهاا َتفَعههلَ  أن َقْصهر ك وقههوهلممث الق صهور واحههد   الَقْصههر:يف كتابه  2الههراز  الهدين زيههنويقهول 
 مها ابلتشهديد والَقْوَيهرةةمث عليه  اقْهَتَصهْر َ  ومها أْمهرِك وِخهر   هايَهت ه  أ  القهاف بضهم وق صاراك يياما القاف

 عب هاس ابهن   قَهرأَ  ومنه  َقَصهر   واجلمع   الع ن ل أْيل   بفتحتني والَقَصرةمث   َفة  وقد الَبوارِ  من ال ةْمر يي  نو يك
ا" عن  تعاىل هللا رضي   4 مثأعناَقاا يعين النةْخل بَقَصر وَيكةره 3"كالَقَصر ِبَشَرر تَهْرِمي إهنة

 

 ومها قصر إىل معناه قال قصر إىل حمورت  عاد  اىعرايب ابن أنشد الطول خالف شيب كل يف والقصر
 خهالف والقصه  قصهرا أقصهر الصهالة من وقصر  طال خالف قصرا يقصر ابلضم الشيب وقصر لغتان
 سهورة يريهد اىقصهر أتنيهي القصهرى الطهوىل بعهد القصهرى النكهاب سهورة نزلهت سهبيعة حديي ويف الطويل
 اامهل وضهع الطالق سورة ويف وعشر أشار أربعة البقرة يف الوياة عدة ىن البقرة سورة والطوىل الطالق
ههنة  اىْْحَههالِ  َوأ وال    :وجههل عههز قولهه  وهههو ههنة  َيَضههْعنَ  َأنْ  َأَجل ا  َْحَْلا 

 يقههال جههابه أعرابيهها أن ااههديي ويف 5 
 اباطبههة ج ههت أ  ااكههألة أعرضههت لقههد ااطبههة أقصههر  كنههت لهه ن يقههال اجلنههة يههدخلين عمههال علمههين
 يف خطههب إ ا كههان علقمههة حههديي ويف 6ااكههألة وأعظمههت ااطبههة قللههت يعههين عريضههة واباكههألة قصهه ة
 وقصههارة قصههرا قصههر وقههد يوقهه  هههو عمههن وأمكهه  دونهه  هههو مههن إىل خطههب أ  أهلهه  دون قصههر نكهها 
 إ ا تقصه ا وقصهرت  قصهار واجلمهع قصه ة واىن ه  وقصهار قصراب واجلمع قص  ياو اللحياين عن اىخ ة
 7مثقص ا ي ت 

 

 قولهه  اىول ومههن ، اللكههان ىف كمهها وهنايتهه  مههداه الشهه ب يبلههه وأال ااههبس: معنيههني حههول يههدور والقصههر
 8‘‘ ِعني   الطةْرفِ  قَاِيرَا    َوِعْنَده مْ  ’’ تعاىل
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 وااصهههر القصهههر وداللهههة  9‘‘ الصةهههالةِ  ِمهههنَ  تَهْقص هههر وا َأنْ  ج نَههها    َعلَهههْيك مْ  يَهلَهههْيسَ  ’’ تعهههاىل قولههه : ال هههاى ومهههن
 10 مثمتقاربة واالختصاق

 

 القصر اصطالحا
 11 مثتصوق بطريل آبخر أمر  صي وهو يف االيطال  

: وال ههاين مقصههوراً : اىول اىمههر ويكههم  ييهه ، وحصههره بشههيب شههيب  صههي  :12وهههو يف لفههر اجلرجههاين
 إال ضهربت مها: حنو والفاعل، الفعل وبني قائم زيد إمنا واارب اابتدأ بني القصر يف كقولنا علي ، مقصوراً 

 13 مثزيدا
 القصر طرفا
 14 مثعلي  ومقصور مقصور: طريان قصر لكل

 القصر أقسام
 :طريي  ابعتبار :والأ

 :قكمني إىل طريي  ابعتبار القصر ينقكم
 

 إمنهها: "حنههو آخههر، مويههوف إىل ااويههوف تتعههدى ال الصههفة أن: مبعههى مويههوف، علهه  يههفة قصههر مث1
 مثخالد ال: أ " عمر إال أم  ما" "هللا الرازق

 

 ما: "وحن تناقضاا، أخرى يفة إىل الصفة يفارق ال ااويوف أن مبعى يفة، عل  مويوف قصر مث2
 مثأم  ال: أ " وزير إال سعيد

 :والواقع ااقيقة ابعتبار :اثنيا
 :قكمنيإىل  والواقع ااقيقة ابعتبار القصر ينقكم

 ههه ه علهه  يتعههداه الن   والواقههع ااقيقههة  كههب عليهه  اباقصههور ااقصههور خيههت  أن وهههو: حقيقههي1-
 "مثهللا الرازق إمنا: "حنو أيال

 

 إال حممههد ومهها ’’: حنههو 15معههني، شههيب إىل اإلضههاية  كههب ييهه  تصههاقاالخ كههان مهها وهههو: إضههايف2-
 16‘‘رسول
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 شهاعر زيهد:كقوله  اثن دون بويه  الكهامع عنهد ااويهوف  صي  عل  راجع القصر معى وحايل
 هه  مهن الويهفني أحهد عله  يتهوهم اهن قاعهد ال قهائم زيهد قوله  أو ومنجما شاعرا يعتقده ان منجم ال

 يعتقههد اهن كقوله  آخهر مكهان بويه  أو ال هاين شهركة يزيهل أنه  مبعهى إيهراد قصهر ههاا ويكهم  تهرجي ،
 أن مبعهههى قلههب قصهههر هههاا ويكهههم  مههنجم ال شهههاعر زيههد أو شهههاعر بههل مهههنجم زيههد مههها شههاعرا ال منجمهها
 إال شهاعر مها كقوله  أيهراد قصهر مبويهوف الويه   صهي  عل  أو الكامع، حكم يي  يقلب ااتكلم
 يف أك ههر أو قههائمني يعتقههد اههن زيههد إال قههائم مهها قولهه  أو آخههر شههاعرا دع يهه لكههن شههاعرا يعتقههد اههن زيههد
 أو معينهة قبيلهة يف شهاعرا أن يعتقد ان زيد إال شاعر ما: كقول  قلب قصر أو معينة اجلاا  من جاة
 17مثبشاعر هناك زيد ما يقول لكن  معني طرف

 

 القصر طرق
  :أربعة املشهورة القصر طرق
 وكقوله  ،"اجملهد إال يفهوز ال: "حنهو االست ناب، أداة بعد ما علي  ااقصور يكون وهنا واالست ناب النفي مث1

 18‘‘ َكرِد   َمَل    ِإال َهَاا ِإنْ  ’’: تعاىل
 

 هللا خيشهه  إمنها ’’: تعهاىل وكقولهه  ،"تعهب اايهاة إمنها: "حنههو وجهواب، مهألخرا عليهه  ااقصهور ويكهون إمنها مث2
 19‘‘ العلماب عباده من

 

 بعهدها اها مقهابال عليه  ااقصهور كهان" ال" بهه العطه  كهان يهإن" لكهن" أو "بهل" أو" ال" بهه العط  مث3
 "مثاثبتة ال متحركة اىرض: "حنو

 

" متحركهة بهل اثبتهة اىرض مها: "حنهو بعدمها، ما علي  ااقصور كان" لكن" أو" بل" به العط  كان وإن
 "مثمتحركة لكن اثبتة اىرض ما: "حنو

 

 :حنو 20ااقدم، هو علي  قصوراا يكون وهنا التأخ  حق  ما تقدد مث4
كَ ’’ كَ  نَهْعب د   ِإ ة  21‘‘ َنْكَتِعني   َوِإ ة

 

 بهني سهر  أخهرى، اابتهدأ عله  وااهرب ااهرب عله   رة اابتهدأ ييقصهر وااهرب اابتدأ بني سر  كما القصرو 
 كههههل نيوبهههه ااههههال و   ااههههال وبههههني اافعههههولني وبههههني واافعههههول الفاعههههل وبههههني واافعههههول والفاعههههل الفعههههل
 22مثطريني
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 اآلايت اليت ورد فيها القصر:
كَ ’’ كَ  نَهْعب د   ِإ ة  23‘‘مثَنْكَتِعني   َوِإ ة

  

ىَ  ’’:  تعاىل قول  يف كما ، والتخصي  القصر من   كر اا يياما اافعول وتقدد  مهع 24‘‘يارهبون َوِإ ة
 ، ههه َك نعبههد وال نعبههدك نههاهمع:  عنامهها هللا رضههي عبههاس ابههن   قههال ، بهه  واالهتمههامِ  التعظههيم مههن ييهه  مهها

 وإلبهراز ، واالسهتعانة العبهادة مهن واحهدة بكهل تعهاىل  صيصه  عله  للتنصهي  اانصهوبِ  الضهم  وتكرير  
 وإن ، اجلليهههل االسهههم مهههدلولِ  مقَتَضهههيا  مهههن أهنههها ِلمههها العبهههادة وتقهههدد   ، وااطهههاب اباناجهههاة االسهههتلاا ِ 
 ْجراة   الصفا    ساعدت 

 وىن ااهاكورة الصهفا  عله  اابنيهة اىحكهامِ  يمهن االسهتعانة   اوأم ، أيضاً  علي  اا
كتعني حقوق من واالستعانة ، تعاىل هللا حقوق من العبادةَ 

 
 25مثحتماً  واجبة العبادة وىن ، اا

 

 االعتهههداد لعهههدم للمبالغهههة ادعهههائي حصهههر ‘‘ نكهههتعني وإ ك ’’:  قولههه  يف التقهههدد مهههن ااكهههتفاد وااصهههر
 عظهائم عله  نكهتعني ال هنها ااصهر ومعهى ، شألوهنم يف ببعض بعضام الناس بني ريةااتعا ابالستعاان 

 الهاين اباشهركني التعهريض ييامها القصهر ههاا ويفيهدمث  تعهاىل ابهلل إال ابلنهاس يياها يكهتعان ال اليت اىمور
 َأن إال ي التشهر  قصهد عله  هللا هه  عبهد مهن مهنام يهريقني كهانوا ىهنهم بغ ه ويكتعينون هللا ه  يعبدون
 النهههورَ  الف هههرس وعبهههد الشهههمسَ  َسهههبأ عبهههد  كمههها تعهههاىل هللا عبهههادة أنكهههاه تعهههاىل هللا بغههه  واسهههتاتاره َوَلعههه 

هههوا الِعجهههل الِقهههبل وعبهههدَ  ، والظلمهههة  ومهههنمث  كال عهههابني اايهههواان  الكهههودان أمهههم وعبهههد  ، الفراعنهههة وأهلة
 عبهههد أو اىيهههنام عبهههد ممهههن العهههرب معظهههم حهههال وههههاا هههه ه عبهههادة هللا عبهههادة مهههع أشهههرك مهههن ااشهههركني
 وخزاعهههة   اهههم وعبهههد  ، القَمهههر كنانهههة   وعبهههد  ، الشهههمسَ  وع ْكهههل وتَههههْيم ضهههبة عبهههد  يقهههد ، الكواكهههب
هههْعرى قهههري  وبعهههض  ةهلهههاآ جعلهههوا كلاهههم وههههألالب ، ال  هههر  طههه ب وعبهههد  ، الهههدبَران متهههيم وعبهههد  ، الشِ 
 إىل وسههيلة َجْعَلاههم ىنة  هبههم واالسههتعانة العبههادة عههوا  ياههألالب ، تعههاىل هللا إىل هبهها يتقربههون وسههيلة بههزعمام

 بطريههل أ  التعهريض بطريهل وحنههوهم ااشهركني عله  الههرد اسهتفادة إن قلنها وإمنهها ، االسهتعانة مهن ضهرب   هللا
 عله  حايهل معنهاه ىن تعريضهاً  إال االعتقهاد لهرد يكهون أن يصهل  ال ااقيقي القصر ىن الكالم عرض
 27«التفك  حاشية» يف 26الكلكويت ي إل أشار كما ااقيقة

 

 28مث‘َ‘اْلم ْفِلح ون ه م   َوأ ولَِ  َ  َرهبِ ِمْ  ِمنْ  ه ًدى َعَل  أ ولَِ  َ ’’
 

 واافلحهون مبتهدأ أو أول ه  عن خرباً  ‘‘ اافلحون ’’ ييكون بدالً  أو يضالً  يكون أن حيتمل ‘‘ ه مْ  ’’ و
 ههه   كههر وقههدمث  خيفهه  ال كمهها ااصههر إيههادة نعهه  لههو ال اجلملههة وهههاه ‘‘ أول هه  ’’خههرب واجلملههة خههربه



 

     2011يونيو -يناير القصر وحماسنه البالغية يف القرآن الكرمي         ۱، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
 

150 

 

 هلبهت ممها حين ها   ياهو الفهال  عله  ال با  ااراد أن عل  بنابً  تعري  حرف اافلحون يف الالم أن واحد
 بلغه  الهاين ههم ااتقهني أن عله  للداللهة ااهارجي للعاهد إمها ياي ااشباة ابلصفة اال أو اإلمسية علي 
 القصهر جهر ن يف اسهتبعاد وال النكهبة أتكيهد جملهرد أو للقصهر إمها الفصهل وضم  العقىب يف مفلحون أهنم
 القصهر أريهد يهإن اافاهوم ههاا مهن أحهد كهل يعريه  مها إىل يتش  للجنس أو أيضاً  إيراداً  بل تعييناً  أو قلباً 
 مث النكبة أتكيد جملرد كان االحتاد أريد وإن أيضاً  االختصاق ولتأكيد النكبة لتأكيد الفصل كان

 

 عل  الفال  جنس قصر ىن العااب يف الواجب  رك الود اآية هباه وااوارج ااعتزلة وتشبي 
 من أوهن وهاا العااب يف تلداً  ييكون والزكاة الصالة  رك عن الفال  انتفاب يقتضي ااويويني

 ماك الفال  كمال انتفاب ىن أو الدخول عدم الفال  ىن لالستدالل يصل  يال العنكبو  بيت
 للشرك اجملتنبني عل  ااتقني ْحل إىل حاجة وال مطلقاً  انتفابه يقتضي ال والكباق ، الكياق يقتضي 
 ال كما مادحة الصفة ككون نفعاً  سد  يال يقل إليام ليكت اإلشارة ىن ييام العايي ليدخل
 لباري  بدالع مد  الكرد كتاب  مفتت  يف حك  وتعاىل سبحان  أن  وهو دقيل سر وهانا ، خيف 
 أسلوب عل  يي  وترق  ل  هدايت  بكبب عبده هنا البار  مد  مث يي  وترق  إلي  إحكان  بكبب
 وعد، بال الفضل يل  ، قليالً  وشكر ، جزيالً  وأعط  ،  يالً  أسدى ماجدكم آل  من يكبحان  واحد
 29مث حد بال اامد ول 

 

َهههها قَههههال وا اْىَْرضِ  يف  ته ْفِكههههد وا اَل  هَل ههههمْ  ِقيههههلَ  َوِإَ ا’’ ههههمْ  َأاَل  م ْصههههِلح ونَ  حَنْههههن   ِإمنة ههههم   ِإنهةا   اَل  َوَلِكههههنْ  اْلم ْفِكههههد ونَ  ه 
 30‘‘مثَيْشع ر ونَ 

 

 مهن ييه  أبلهه ههو القصهر طهرق مهن بطريل عليام يرد الصال  يف أنفكام وحصرهم هرورهم يف عليام رد
 هههم إهنههم أال ’’: قولهه  ييفيههد   إليهه  ااكههند علهه  ااكههند قصههر يفيههد ااكههند تعريهه  ىن قههالوه الهها  الطريههل

 اإليهال  يف أنفكهام حصهرهم ينفهي و ل  ه هم يف يوجد ال  يي عليام اإليكاد قصر ‘‘ اافكدون
 قهد الهرد كهان وإن اجلهنس بتعريه  ااايهل القصهر أسهلوب وعله  الهنقض قهانون عله  جار وهو وينقض 
 عهههن اإليكههاد نفهههي ادعههابَ  ليفيههد رق ِصههه أنهه  إال ، قصهههر يههيغة بههدون مفكهههدون إهنههم يقهههال أن ييهه  يكفههي
 ال أن عريههاً  اافكههد شههأن ىن ااصههلحني عههداد يف ينههتظم ممههن ليكههوا اانههايقني أن  لهه  يفيههد وقههدمثههه هم
 يف وأخههها الهههوازلَ  عنههه  ااهههرب   خلهههع يهههإ ا الهههوازل عنههه  يصهههد وإمنههها ااصهههول ههههني اإليكهههاد إ  مصهههلحاً  يكهههون
 مث مويوي  يفارق يكاد ال ودأابً  جيةس يصب  حىت تكرر مث اإليكاد علي  هان اإليكاد
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 مث ابإليكاد لويفام إعالانً  للتنبي (  أال)  وحرف
 

 ههههم وأول ههه  ’’:  قولههه  يف القصهههر بههه  أكهههد كمههها أيضهههاً  الفصهههل بضهههم  علهههيام الفكهههاد قصهههر أكهههد وقهههد
 وتقويته  اهرباب االهتمهام من و ل  للتنبي  اافيدة َ الَ  وقرهِنا اجلملة عل (  ِإنة )  ودخولِ   31‘‘ اافلحون
 هبههها ينبههه  أن شهههأهنا كهههان اههها وأَمههها أال م هههل االسهههتفتا  أدوا  يهههإن علهههيام تعهههاىل هللا سهههخل علههه  داللهههةً 

 ااهرب تضهمن  مها أبلغيهة عله  تهدل أن جهرم يهال ، وإعالنه  وإشهاعت  ابارب االهتمام عل  دلت الكامعون
 أدوا  ىن للعيههان اجلملههة نمضههمو  ظاههور كمههال علهه  أيضههاً   لهه  ويههدل ، ه مههها أو  م أو مههد  مههن

 32مثااخاطب تنبي  يف اإلشارة أمساب شاركت التنبي 
 

 خيلطههون اهنههم بههال  ارادوا ااكههلمني ان تومهههوا تفكههدوا ال هلههم قههالوا اهها ااكههلمني ان :التمجيههد ابههن قههال
 من  زمييل االيكاد يفة اىل من  يتجاوزون ال االيال  عل  مقصورون ابهنم ياجابوا اباليال  االيكاد

 بعهد تعهاىل هللا ياجهاهبم الشهركة اعتقهدوا ااهألمنني نأ تومههوا حيهي االيهراد قصهر ابب مهن ياهو االهل عدم
 اافكهدون ههم اهنهم ’’ اعلمهوا ااألمنهون اياها ‘‘ أال ’’مث تعهاىل قوله  وههو القلهىب القصهر عله  يدل مبا  ل 
 ابن هههاا اعتقههادهم هللا قلههب  لهه  دواواعتقهه االخههرى ونفههوا الصههفتني حههدىإ النفكههام اثبتههوا اهها يههاهنم ‘‘

 ابلتعويل والناس ابلكفر انفكام ايكاد عل  مقصورون هم وااعى اثبتوا ما عنام ونف  نفوه ما هلم اثبت
 يهفة يعهدون ال ياهم ااكهم عله  الشه  قصهر ابب مهن االيهال  يهفة اىل منه  يتخطهون ال االميهان عن

 33مثمفكدين همه   يكون ال ان من  يلزم وال وااليكاد الفكاد
 

 34مث‘‘لِْلَكاِيرِينَ  أ ِعدة ْ  َوااَِْجارَة   النةاس   َوق ود َها الةيِت  النةارَ  يَاتهةق وا تَهْفَعل وا َوَلنْ  تَهْفَعل وا لَْ  ِإنْ ’َ’
 

 كل منت راكبني ابلايول متشب ني معاود حد كل ااد يف وجاوزمت اجملاود هاية الكعي يف بالتم إ ا أ 
 الزم به  والتصهديل معجهز أنه  ظاهر ويضهل  أسهلوب  يف يداينه  وما مب ل  اإلتيان عن متوعجز  و لول يعب
 هبم هتكماً  ااب  اللطي  وتعاىل سبحان  وهو العجز الستمرار ال ا وااقام نإب وأت  ، النار واتقوا يآمنوا
 الشهههديد تهههيقناا يف لشههكام هلهههم وحتميقههاً  ، عليههه  أبههل ل هلبتههه  إن اصههم  ابلغلبهههة الواثههل يقهههول كمهها

 مقتض  خالف عل  جاب ما ككائر وكناية حقيقة أو حريية تبعية هتكمية استعارة اآية يفي ، الوضو 
 لهديام ييه  كااشهكوك التأمهل قبهل كهان العجز يإن ااخاطبني اال نظراً  بال  عرب يقال وقد ، الظاهر
 ير  وقد ،  يل وإن ، ‘‘ إن’’وبني بيناا تنازل وال بلم جمزوم ‘‘ تَهْفَعل واْ ’’ و ، يصاحتام عل  التكاهلم

 ابهن أن إال ااعمهوال  تطلهب حهىت ااهد  عله  هلها داللهة ال ىهنا ااروف بني يكون ال  ن  هشام ابن
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 االحتاد التنازل وشرط ، منفياً (  ل)  و ، م بتاً  تطلب(  إن)   ن ورد   ، اآية هباه استدالالً  أجازه العلج
 استمرار الكالم ييفيد ، الفعل تركتم يإن: قال كأن  حمل  يف عاملة اجملمول عل  خلةدا هنا يإن ااعى يف

 ، تنههاف وااضههي االسههتقبال مقتضههامها يبههني وإال اجتماعامهها سهها  وهبههاا اااضههي يف احملقههل االتيههان عههدم
 لههزم وحههده للفعههل كههان إن احملههل أن وهههو العليههل يشههفي مبهها بعههد ديعهه  حيههرر ل إشههكال  لهه  يف قيههل نعههم
 الفعهل مهع للمحهل أو حمهل هلها ممها يعهدوها ل أهنهم يهرد للجملهة كان وإن يقمن ل إن حنو يف عاملني توارد
 الفعههل عههن سههبحان  وعههرب ، تههرى كمهها وهههو هبهها وسزمونهه  بعههدها ممهها يعههالً  يتصههيدون يلعلاههم لهه  نظهه  يههال

 وييه  القصهر، إلسهاز ظهاهراً  مالعها ااطلهل ابلفعهل م له  مهن بكهورة أتتهوا ل يهإن الظهاهر كان حيي اااق
 اافعهههول حتصهههيل ال عنههه  عجهههزهم إلظاهههار بههه  ااهههأمور الفعهههل نفهههس إيقهههال ابلتكليههه  ااقصهههود  ن إيهههاان
 اليههو  إيقاعهه  عههن عجههزهم هههو ابالتقههاب اىمههر أعههين الشههرطية يف اجلههواب منههاط وإن ، اسههتحالت  ضههرورة
 وإرادة الهالزم  كهر طريقهة عله  به  يتعلهل مها عمه اإلتيهان به  وأريهد الفعهل أطلل:  وقيل ، ااقصود حصول
 اىمسههاب عههن التعبهه  طريقههة علهه  أو ، ااههال قههرائن مبعونههة لالنتقههال ااصههح  الههتالزم مههن بينامهها اهها االهزوم
 نفههي وإياههام وكنايههة إسههازاً  بهه  عههرب ييمهها أن والظههاهر ، التكريههر مههن حههاراً  إلياهها الراجعههة ابلضههمائر الظههاهرة
 يارقتاههها وإن ااكهههتقبل نفهههي يف كهههال(  ولهههن)  مهههراداً  يكهههن ل وإن ، وهههه ه بهههل يدانيههه  مهههاو  ابا هههل اإلتيهههان

 35:قول  يف هبا اجلزم من شا ييما إال النصب وعمل ، اباضارل ابالختصاق
 

ت مْ  اِبّللةِ  َتْكف ر ونَ  َكْي َ  ِيت ك مْ  مث ة  يََأْحَياك مْ  أَْمَوا ً  وَك نهْ ته ْرَجع ونَ  لَْي ِ إِ  مث ة  حي ِْييك مْ  مث ة  مي 
 36  

 

ههبِ   ، إليهه  رجههوعكم يكههون أ   االههل خلههل هللا أن ابعتبههار منزلهه  إىل الكههائر برجههول للحكههاب ااضههور ش 
 مث واجلزاب للحشر إثبا  وهاا إلي  أرجَعام يكأهنم ااو  بعد أحياهم يإ ا حضرت  من َيدروا يكأهنم

 

 كههانوا إ   لهه  إليههادهتم للمخههاطَبني سههيل يقههيحق قصههر وهههو القصههر مفيههد عاملهه  علهه  ااتعل ِههل وتقههدد
 كهان إن  نه  ااكهلمني حيهاجون ااشهركون كان إ  إ هم أينامام نفع من هلم أتييس ويي   ل  منكرين
 37مثينصروهنم اآهلة يكيجدون وحشر بعي

 

 38مثِكيم  ااَْ  اْلَعِليم   أَْنتَ  ِإنة َ  َعلةْمتَهَنا َما ِإال لََنا ِعْلمَ  ال س ْبَحاَن َ  قَال وا
 

 العلهم قصهر يهااعى القصهر يهيه مهن وتوسهيط  ، يصل ضم  (ااكيم العليم أنت إن  ) يف ( أنت ) و
 راجعهوا حهني وحكمهة علهم مهن جانهب عله  أهنهم أنفكهام اعتقهادهم لهردهم قلهب قصر هللا عل  وااكمة
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 ااتقهدمني االحتمهالني عله   له  يعتقهد من منزلة تنزيلام أو 39‘‘ِييَاا يه ْفِكد   َمنْ  ِييَاا َأََتَْعل   ’’:  بقوهلم
 40مثتعاىل علي  وااكمة العلم كمال قصر من  مراد ادعائي حقيقي قصر هو أو ،
 

هههونَ  أَنف َكههها مْ  َكهههان واْ  ولكهههن’’  اافعهههول وتقهههدد ، ضهههرره يتخطهههاهم ال إ  يعلهههوا مبههها أو ابلكفهههران 41‘‘ َيْظِلم 
 اااضهي يهيغيت بهني واجلمهع ، هبهم هتكهم ضهرب يه وي ، الكهابل النفهي يقتضهي  الها  القصهر عل  للداللة

 هلههم حتقهه  القلههة جبمههع( أنفكههام)  كههر ويف ، عليهه  واسههتمرارهم الظلههم يف متههاديام علهه  للداللههة وااكههتقبل
 42مث قليل كل من أقل العايية والنفس ، وتقليل

 

نْهَياا اْاَيَهاةِ  يف  ِخههْز    ِإالة  ِمهْنك مْ  َ لِهه َ  يَهْفَعهل   َمههنْ  َجهزَاب   َيَمها’’  َوَمهها اْلَعهَاابِ  َأَشههد ِ  ِإىَل  يه هَرد ونَ  اْلِقَياَمههةِ  َويَههْومَ  لههد 
 43‘‘مثتَهْعَمل ونَ  َعمةا ِبَغاِيل   اّللة  

 

 وإن اإلعهراب من ليفعل   حملة  يال مويولةً  ج علت إن(  َمنْ )  و انيية ما ‘‘  ل  يَهْفَعل   َمن َجزَاب َيَما ’’
 اإلميههان مههع الكتههاب بههبعض الكفههر إىل إشههارة   و لهه  ، اايههفت   أنهه  علهه  اجلههر يمحلهه  مويههويةً  جعلههت
 ِإالة  ’’ يفعهل ياعهل مهن حهال   ‘‘ م نك مْ  ’’ اىسارى م فاداةِ  مع واإلجالب القتل من يعلوا ما إىل أو ببعض  
 وههو ، للتفخهيم والتنكه    ، الفضهيحة مع واهلوان   الال   وااز    ، للمبتدأ خرباً  وقع م فرة    است ناب   ‘‘ ِخْزى  
 يف‘‘ الهدنيا اايهاة يف  ’’ اجلزيهة:  وقيهل الشهام مهن وأرحيابَ  أْ رِعا َ  إىل النةض  بين وإجالب   قه َريظةَ  بين قتل  
 ظههرف   أنهه  علهه  النصههب حيههز يف أو الههدنيا اايههاة يف كههائن خههز    أ  خههز    يههفة   أنهه  علهه  الريههع حيههز
 بهبعض إميهاهنم مثهرا  مهن الفارههةِ  أطماِعام طعلق  كر ما عل  القصر بطريل جزائِام بيانَ  ولعل ، ااز 

 44مثببعض الكفر مع أيالً  ل  أثرَ  ال أن  وإظاارِ  الكتاب
 

نَها مْ  حَيْك م   يَاّللة   قَهْوهلِِمْ  ِمْ لَ  يَهْعَلم ونَ  اَل  الةِاينَ  قَالَ  َكَاِل َ ’’  45مث‘‘خَيَْتِلف ونَ  ِيي ِ  َكان وا ِييَما اْلِقَياَمةِ  يَهْومَ  بَهيهْ
 

 اصههدر نعههت   أهنهها علهه  إمهها النصههب حمههل يف والكههاف   ، بهه  مسعههت الهها   لهه  م ههلَ  أ  ‘‘ كههال  ’’
 الَ  الهاين قَهالَ  ’’ ل  مغايراً  قوالً  ال بعين  القول  ل  م لَ  قوالً  أ  القصر إليادة عامل  عل  ق د م حماوف
 وإما شيب عل  ليكوا دين لك ىهل قالوا أ  اجلَالة من وحنوِهم وااعطِ لة اىينام عَبَدة من ‘‘ يَهْعَلم ونَ 
 وإمها الكهاف حمهل مهن بهدل   إمها ‘‘ قَههْوهلِِمْ  مِ  ْهلَ  ’’ به  مسْعهتَ  الها  القهولِ   ل  م لَ  كون  حال أهنا عل 

 تهوبي    وههاا ، والنصهارى الياهودِ  مقالهةِ  مب هل اجلهاهلون قال القول  ل  م لَ  أ  قبل  اانفي ِ  للفعل مفعول  
 46مثأيالً  يعلم ال َمنْ  سل  يف علمام مع أنفكام نَظموا حيي هلم عظيم
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ههود   َعْنهه َ  تَهْرَضهه  َولَههنْ ’’ ههَدى ِإنة  ق ههلْ  ِملةههتَها مْ  تَهتةبِههعَ  َحههىتة  النةَصههاَرى َواَل  اْليَها  ههوَ  اّللةِ  ه   اتهةبَهْعهههتَ  َولَههِ نِ  اهْل ههَدى ه 
 47مث‘‘َنِص    َواَل  َوِل    ِمنْ  اّللةِ  ِمنَ  َل َ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَبكَ  الةِا  بَهْعدَ  أَْهَواَبه مْ 

 

 حريهههوه شهههيب يوم ههها عليههه  ههههم مههها  ن تعهههريض وييههه مث  إضهههايف والقصهههر ، تشهههري  هللا إىل اهلهههدى إضهههاية
 مههن ههه ه ياههدى اهلدايههة يف الكامههل اهلههدى هههو يههراد  ن ادعائيههاً  حقيقيههاً  إمهها القصههر ييكههون ، ووضههعوه
 إثبهها  ينههايف يههال وأكمههل أعههم القههرآن دىههه ىن هههدى كههالَ  القههرآن هههدى إىل ابلنكههبة الكههماوية الكتههب
 48‘‘َون ور   ه ًدى ِييَاا التهةْورَاةَ  أَنزْلَنا ِإانة  ’’:  تعاىل قول  يف كما لكتاهبم اهلداية

 

 علهههه  الههههدال اجلههههنس تعريهههه  اهلههههدى يف والتعريهههه مث  يصههههل ضههههم  الضههههم  ‘‘ اهلههههدى هههههو ’’:  وقولهههه 
 إيههادة بينامهها اجلمههع ويف اجلههزأين وتعريهه  الفصههل ضههم  مههها ااصههر طههرق مههن طريقههان يفيهه  االسههتغراق

 وللخههرب للقصههر أتكيههداً  اآخههر كههان قصههر طريههل اعتربتهه  يأيامهها بهه  للعنايههة وأتكيههده القصههر معههى حتقيههل
 مث أيضاً 

 

 منه  ااقصهود كهان اها اإلضهايف القصهر ىن ااهرتدد تهردد وإبطهال نكبت  وحتقيل اارب لتحقيل إبن والتوكيد
 حهرف وههو آخهر مألكهد هنا يزيد التأكيد من يقتضي  ما إىل ااخاطب يتفطن ال قد طبااخا اعتقاد رد
 والقصهر إن حهرف:  هي مألكدا  عدة اجلملة هاه يف اجتمع يقدمث  ااكم هاا بتأكيد اهتماماً (  إن  ) 
 الفصهل بضهم  القصهر أتكيهد مع ، مألكدين قوة يف ياو «اافتا » يف ما أتكيد عل  أتكيد القصر إ  ،
 الفصل بضم  القصر أتكيد إلياما انضم وقد أتكيدين مبنزلة القصر ىن مألكدا  أربعة إىل تنحل يوه

 49( مث إن)   رف اجلملة وأتكيد
 

 يكهاك وال ، منه  بهرا  يهالمث  هبهدى لهيس عهداه ومهامث  اهلهدى ههو هللا ههدى  وااصهر القصر سبيل عل و 
 شههاب ومههن ك هه ، أو قليههل منهه  شههيب يف مكههاومة وال ، حكههاب  علهه  ترضههية وال ، ييهه  حماولههة وال ، عنهه 

 ومههودهتم يههداقتام أو ، وإميههاهنم هههدايتام يف الرهبههة بهه  متيههل أن وحههاارمث  يليكفههر شههاب ومههن ، يليههألمن
 50مثالدقيل الصراط هاا عن

 

  51مث‘‘النةاسِ  َعَل  ش َاَدابَ  لَِتك ون وا َوَسطًا أ مةةً  َجَعْلَناك مْ  وََكَاِل َ ’’
 عليهه  هللا يههل  ابلرسههول ااختصههني ااطههابني بههني ااههألمنني إىل للخطههاب توجيهه  ‘‘ جعلنههاكم وكههال  ’’

 آخههرَ  جعههل إىل ال جعلنههاكم مصههدر إىل إشهارة   و لهه  التشههري  مههن الكهالمِ  مضههمون يف مهها لتأييههد وسهلم
 اااضهر بهني الَفهْرق جمهرد   اارادَ  أن ِلما ااألمنني إىل القصد مع الكاف وتوحيد   ، قيل كما سبل مما مفاوم
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 يف منزلتِه  وب عهدِ  إليه  ااشهار درجةِ  بعلو ِ  لإلياان البعد معى من يي  وما ، ااخاطبني تعيني دون واانقضي
 اسهههم   أيهههاده مههها لتأكيهههد والكهههاف ، ااشهههاهدة اىمهههور سهههل  يف بكهههبب  وانتظاِمههه  بههه  متي هههزه وكمهههالِ  الفضهههل
 جعلنهاكم التقهدير وأيهل   حمهاوف   اصهدر عهت  ن أنه  عله  النصهب   اىيهل يف وحمل اا الفخامة من اإلشارة

 52مثالقْصرِ  إليادة الفعل عل  يق د م اجلعلِ   ل  م ل كائناً  َجْعالً  وَسطاً  أمة
 

 عليهه  هللا يههل  لهه  خطههاابً  وقعهها متصههلني كالمههني بههني اعههرتاض ‘‘ َوَسههطًا أ مةههةً  جعلنههاكم وكههال ’’و لههة 
 شهاداب االهة ههاه وأههل اىمهة ههاه  ن اإلنكهار لهرد اً أتكيهد أو آخهر بوجه  ااهألمنني اهد  استطراداً  وسلم
 إلنكههاركم وجهه  يههال هبههم واالقتههداب ابتبههاعام أحههل إ اً  يههأنتم عنههدكم مقبولههة وشههااداهتم اجلههزاب يههوم علههيكم
 والكههافمث  تفخيمههاً  البعههد علهه  يههدل مبهها وجههيب جبعلنههاكم عليهه  ااههدلول اجلعههل إىل إشههارة و لهه  ، علههيام
 وأيههل ، حمههاوف اصههدر نعههت أنهه  علهه  النصههب اىيههل يف وحملاهها مطههرد حههامإق وهههو للمبالغههة مقحههم
 وأقحمهت ، القصهر إليهادة الفعهل عله  يقهدم اجلعهل  له  م هل كائنهاً  جعهال وسهطاً  أمة جعلناكم التقدير
 منه  أدى آخهر جعهال ال جعلنهاكم البهديع اجلعهل  له  أ  له  نعتهاً  ال ااألكهد ااصهدر نفهس يصار الكاف
 الشهب  وجه  ىن و له  بعهدها مها ت بيهت هبها يقصهد مها ك ه اً (  كهال )  أن قبل  كران وقد ، قالوا كاا

 التشههبي  وههاا ، بهزاً  أو خهزاً  كونه  يف ال هوب كاهاا ال ههوب ههاا كقوله  واجلنكهية النوعيهة يف ك ه اً  يكهون
 كانهت واها ، بعهده اها ال بو  جمرد الكناية طريل عل  ب  يأريد النول ضمن يف وثبوت  م ل  وجود يكتلزم
 وههاا ، الزائهدة كالكلمهة يكانهت له  مألكهدة وههي بهدوهنا موجهوداً  معناهها كهان ال بهو  عله  تهدل اجلملة
 عجيبهاً  بعهدها مها كهون اسهتفادة وأمها ، كالماهم يومهه  كمها زائهدة أهنا ال مقحمة الكاف إن قوهلم معى
 أو ، هريب أمر أن  علم البليه كالمال يف إبثبات  اهتم يلما لبيان حيتاج ال كال  ليس ما ىن إال يليس
 53مثالرتيب البعد عل   ل  من اافاوم البعد امل

  

 54مث‘‘َيْظِلم ونَ  أَنْهف َكا مْ  َكان وا َوَلِكنْ  ظََلم وانَ  َوَما’’
 وييه  الكهابل   النفهي   يقتضهي  الها  القصهر عله  للداللهة اافعهول وتقدد   ، ضرر ه يتخطاهم ال إ  ابلك فران
 عله  واسهتمرارِهم الظلهم يف متاديام عل  للداللة وااكتقبل اااضي ييغيت بني واجلمع   ، هبم هتك م   ضرب  
 55مثالكفر

 

 56‘‘مثااَِْكيم   اْلَعزِيز   هَل وَ  اّللةَ  َوِإنة  اّللة   ِإالة  ِإَل    ِمنْ  َوَما ااَْل   اْلَقَص    هَل وَ  َهَاا ِإنة ’’
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  لههة ‘‘ااههل القصهه  هَل ههوَ  ’’ عبههاس ابههن قالهه  الكههالم عليهه  كهه عي شههأن يف ااههاكور أ  ‘‘ َهههَاا ِإنة  ’’
 ، ااهرب ههو(  القصه ) و ، اإلعهراب من ل  حمل ال يصل ضم  هو يكون أن وسوز ( إن   ) خرب امسية

 وههههو القصههه  يهههفة(  ااهههل)  و الطهههريني تعريههه  يفيهههده كمههها اإلضهههايف القصهههر يفيهههد الفصهههل وضهههم 
 هللا وابهن إهلهاً  الكهالم عليه  ااكي  كون من النصارى يدعي  ما ال اال هو هاا إن أ  ابإليادة ااقصود
 يف يكهههن ل لهههو والتأكيهههد للقصهههر الضهههم  إن:  وقيهههل ، كبههه اً  علهههواً  الظهههااون يقولههه  عمههها وتعهههاىل سهههبحان 
 ولعل  اجلماور وعلي  ااشاور هو:  واىول ، التأكيد جملرد ياو هنا كما كان وإن  ل  يفيد ما الكالم

57مثىوج ا
 

 

 58مث‘َ‘اْلم أْلِمن ون يَهْليَهتَهوَكةلِ  اّللةِ  َوَعَل  َولِيه ا َما َواّللة   تَهْفَشال َأنْ  ِمْنك مْ  طَائَِفَتانِ  مَهةتْ   ْ إِ ’’
 إال - مههألمنني كههانوا إن - هلههم يلههيسمث  ااألمنههون يليتوكههل وحههده هللا علهه مث مث  وااصههر القصههر وجهه  علهه 
 59مثااتني الكند هاا
 60مثَيَشاب   َما يَهْفَعل   اّللة   َكَاِل َ  قَالَ  َعاِقر   َواْمَرَأيت  اْلِكبَهر   بَهَلَغيِنَ  َوَقدْ  ه اَلم   ِل  َيك ون   َأىة  َرب ِ  قَالَ 

 

 للعادة ااارقة العجيبة اىيعال من يفعل  أن يشاب ما هللا يفعل أ  ‘‘ َيَشاب َما يَهْفَعل   هللا كال  ’’
 االل معاا يكتبعد اليت ااالة مع الولد خلل هو الا  البديع والصنع العجيب الفعل  ل  م ل يعال

 ، ااصدر لال  واإلشارة ، حماوف اصدر يفة أهنا عل  نصب حمل يف يالكاف ، العادة  كب
 لتأكيد مقحمة الكاف واعترب  إلي  ااشار من أدى هو ما إىل ابلنكبة القصر إليادة اجلار وقدم

 61مثأخر أوجااً  الكالم وحيتمل ، نظ ه يف قبل من إلي  أش  ما عل  ارةاإلش اسم هبا ااشعر الفخامة
 

هت مْ  ق تِهلَ  أَوْ  َمها َ  أَيَهِإنْ  الر س هل   قَهْبلِه ِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرس ول   ِإالة  حم َمةد   َوَما’’ َقلِهبْ  َوَمهنْ  أَْعَقهاِبك مْ  َعلَه  انْهَقَلبهْ  يَهنهْ
ً اشَ  اّللةَ  َيض رة  يَهَلنْ  َعِقبَهْي ِ  َعَل   62مث‘‘الشةاِكرِينَ  اّللة   َوَسَيْجزِ  يهْ

 قلهب قصهر أنه  إىل و اعهة الطيهيب العالمهة ياهب إيراد؟ قصر أم قلب قصر هو هل القصر يف واختلفوا
 يهل  النهيب بقتهل اإلرجهاف عنهد أعقاهبم عل  النكوق من عنام يدر ما بكبب ااخاطبون جعل ىن 
 ااتقدمهة الرسهل سهائر حكهم حكمه  لهيس وسهلم عليه  هللا يهل  حممهداً  أن اعتقهدوا كهأهنم وسلم علي  هللا
 وبهني  له  علهيام تعهاىل هللا يهأنكر حكماهم خهالف عله  حكمه  بهل مهوهتم بعد دينام اتبال وجوب يف
 علهههيام وسهههالم  تعهههاىل هللا يهههلوا  اىنبيهههاب مهههن سهههبل مهههن حكهههم وسهههلم عليههه  هللا يهههل  النهههيب حكهههم أن

 اخل ‘‘ َخلَهههتْ  قَههدْ  ’’  لهههة يتكههون عليههه  اثبتههني بهههدينام متمكههكني مأتبهههاعا وبقههي مهههاتوا أهنههم يف أ عههني
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 الرسهالة منصهب يف مشهاركي  خلهو يإن االو شرف يف وسلم علي  هللا يل  كون  عن منب ة لرسول يفة
 منصهب والقصهر ، خلهوا كمها يكهيخلو أم اله  قبله  مهن خلهت قهد:  قيهل كأن  حمالة ال خلوه شواهد من

  لههه  ىن للرسههالة منكهههرين ااخههاطبون يكههون أن القلهههب قصههر مهههن يلههزم أنهه  ديهههر  يههال الصهههفة هههاه علهه 
 63مثالوي  عن الاهول من انش ب

 

 64مث‘‘َوتَهْوِييًقا ِإْحَكاانً  ِإال أََرْدانَ  ِإنْ ’’
 

 علهه  مقصههورة حالنهها أ  ، ومتحضههت هلههم خلصههت ااصههلحني يههفة أن علهه  داللههة القصههر  داة وجههيب
 علهه  التنبيهه  ييفيههد ، النفههي وحههرف االسههتفاام مهههزة مههن مركبههة « وأال »مث  ههه ه إىل تتعههداه ال اإليههال 

 بعهدها اجلملهة تقهع تكهاد ال التحقيهل وإليادهتها 65‘‘ ِبَقهاِدر   َ لِه َ  أَلَهْيسَ  ’’ تعهاىل كقوله  بعدها ما حتقيل
 66 :وطالئعااقال اليمني مقدما  من « أما » هي اليت وأختاامث  القكم ب  يتلق  ما بنحو مصدرة إال
67اىمر أمره والا  وأحيا أما مثمثمث  والا  وأضح  أبك  والا  أما   
 

 َيضةهلَ  َوأَنْهف ِكِامْ  ِ َْمَواهلِِمْ  اّللةِ  َسِبيلِ  يف  َواْلم َجاِهد ونَ  الضةَررِ  أ وِل  َهيهْر   اْلم أْلِمِننيَ  ِمنَ  اْلَقاِعد ونَ  َيْكَتِو  اَل ’’
ههاًل  َدَرَجههةً  اْلَقاِعههِدينَ  َعلَهه  نْهف ِكههِامْ َوأَ  ِ َْمههَواهلِِمْ  اْلم َجاِهههِدينَ  اّللة    اْلم َجاِهههِدينَ  اّللة   َوَيضةههلَ  ااْ ْكههَى  اّللة   َوَعههدَ  وَك 
 68مث‘‘َعِظيًما َأْجرًا اْلَقاِعِدينَ  َعَل 

 

69مث للوعد أتكيداً  القصر إليادة علي  قدم يعقب  اا أول مفعول ‘‘ وَك الً  ’’:  تعاىل وقول 
 

 تفضهيل يومه  عك  اا تداركا هبا جي  اعرتاض واجلملة يقل احدمها ال ااكى هللا وعد مناما كال اى
 70مثاافضول حرمان من اآخر عل  الفريقني احد

 

 71مث‘‘َمرِيًدا َشْيطَاانً  ِإالة  يَْدع ونَ  َوِإنْ  ِإاَناثً  ِإالة  د ونِ ِ  ِمنْ  يَْدع ونَ  ِإنْ ’’
 ويف ، أوالداً  هلهههم يكهههون أن مهههن أينفهههون وههههم عبهههاداً  ان لهههإل أنفكهههام يجعلهههوا أ  ‘‘ إاناثً  إال ’’:  قهههال 

 أني » مادة أن مع هاا  ل ؛ أشب  ما أو - 72مدراً  أو حجراً  ااوا  يعين إاناثً :  البخار  من التفك 
 وأن ، اإلهلية رتبة عن البعد هاية يف  ل  وكل ، والفرقة والرخاوة الك رة نفكاا يف يلزماا « وثن » و «

 73مثالنق  من هلا اا آهلة ه  إال هي ما:  ااصر ومعى ، آهلة أهنا العتقادهم قصر لبق القصر هاا
 

 74‘‘مثاْلم وِقِننيَ  ِمنَ  َولَِيك ونَ  َواىْرضِ  الكةَماَوا ِ  َمَلك و َ  ِإبْهرَاِهيمَ  ن رِ  وََكَاِل َ ’’
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 االسهتقبال وييغة   ، وبصةرانه ر يناهع أ  ، البص ة ونظرِ  للمعرية ااكتعارةِ  البَصريةِ  الرؤية من اإلرابة   هاه
 أخههههرى إرابة   إىل ال(  ن هههر )  مصهههدرِ  إىل إشهههارة   و لههه  ، يهههورهِتا الستحضهههار اااضهههيةِ  للحهههال حكايهههة  
 يف منزلتِه  وب عهدِ  إليه  ااشهارِ  درجهة بعلهو ِ  لإليهاان البعهد معهى مهن يي  وما(  أراك إين: )  قول  من مفاومة  
 اسهم   أيهاده مها لتأكيهدِ  والكهاف   ، ااشهاَهدة اىمهور سهل  يف بكهبب  وانتظاِمه  بهال  متييزِه وكمال الفضل
 ن ههر  التقههدير وأيههل حمههاوف اصههدر نعههت   أنهه  علهه  النصههب   اىيههل يف وحمل اهها ، الفخامههة مههن اإلشههارة
 تهةللنك مقحمهةً  الكهاف   واعتهرب  ، القصهر إليهادة الفعهل عل  يق د م اإلرابة تل  م لَ  كائنة إرابةً  إبراهيم
 َمَلك هو َ  ’’الكهالم علي  نبصِ ره البديعَ  التبص َ   ل  أ  ل  نعتاً  ال ااألكد نفسَ  إلي  ااشار   يصار اااكورة

 مربهوابً  ييامها مبها وكوهَنمها عليامها القاهرَ  وسلطانَ  هلما ومالكيت  تعاىل ربوبيت  أ  ‘‘ َواْىَْرضِ  الكةَماَوا ِ 
 ، واجلَههرَبو  كههالَرَهبو  اابالغههة زنههة علهه  مصههدر   واالكههو    ، منهه  أدى آَخههرَ  تبصهه اً  ال تعههاىل لهه  ومملوكههاً 
 75مثالقاهر   طانلوالك العظيم   اال    ومعناه

 

  76‘‘مثينَ اِبلشةاِكرِ  ِ َْعَلمَ  اّللة   أَلَْيسَ  بَهْيِنَنا ِمنْ  َعَلْيِامْ  اّللة   َمنة  أََهأل اَلبِ  لِيَهق ول وا بِبَهْعض   بَهْعَضا مْ  يَهتَهنةا وََكَاِل َ ’’
 ههو الها  الفعهل مهن بعهده مها مصهدر إىل إشهارة و له  ، الناهي مهن سبل ما عن  نشأ اا مبني   است ناف  

 مهن الهدنيا أمهر يف عليه  ههم مها مهع لإلميهان بتهوييقام الهدين أمهر يف ااألمنني لفقراب تعاىل تقدمي  عن عبارة  
 ، الكمهال يف منزلتِه  وبه ْعهدِ  ، إليه  ااشهار درجهة بعلو لإلياان البعد معى من يي  وما ، ااال سوب كمال

 نعهت   أنه  عله  النصهب اىيهل يف وحمل اها ، الفخامهة مهن اإلشارة اسم   أياده ما لتأكيد م قَحَمة   والكاف
 الفعهل عله  ق هد م مث ، الفتهون  له  م هلَ  كائنهاً  يتوانً  ببعض بعَضام يتنا والتقدير ، حماوف مألك د   اصدر  
 ل  نعتاً  ال ااألكدِ  ااصدرِ  نفسَ  يصار م قَحمةً  الكاف   واعت رب  ، يقل القصور لعدم دِ اافي القْصرِ  إليادة

 قهدمنا حيهي ، هه ه يتهوانً  ال ببعضام الناس بعضَ  ابتَلينا أ  ، يتن ا البديعَ  الكاملَ  الفتونَ   ل  وااعىمث 
 77مثكلياً  دماً تق الدنيا أمر يف عليام ااتقدةمني اىولني عل  الدينِ  أمر يف اآِخرين

 

هههمْ  اْآََ  ِ  نه َفصِ هههل   وََكهههَاِل َ ’’ نَهههاه   الةهههِا  نَهبَهههأَ  َعلَهههْيِامْ  َواتْهههل    يَهْرِجع هههونَ  َوَلَعلةا  َاههها يَاْنَكهههَل َ  َآَ تِنَههها َآتَهيهْ  يَأَتْهبَهَعههه    ِمنهْ
 78مث‘‘اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َيَكانَ  الشةْيطَان  

 ااشهار شهأنِ  بعلهو لإلياان الب عد معى من يي  وما ، بعده اااكور الفعل مصدر إىل إشارة   ‘‘ وكال  ’’
 الفعههل علهه  والتقههدد   ، الفخامههة مههن اإلشههارةِ  اسههم   أيههاده اهها مألكههدة   مقحمههة   والكههاف   ، منزلتِهه  وب عههد إليهه 

 79مثاجلليلة للمنايع ااكتتِبعَ  البليهَ  التفصيلَ   ل  أ  ااصدرية عل  النصب   وحمل   القْصر إليادة
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 80مث‘‘يَهَتَطاةر ونَ  أ اَنس   ِإنهةا مْ  قَهْريَِتك مْ  ِمنْ  َأْخرِج وه مْ  قَال وا َأنْ  ِإالة  قَهْوِم ِ  َجَوابَ  َكانَ  َوَما’’
 

 وقولهه  وااههل للعقههد ااتصههدِ ين والناههي لألمههر ااتههولني مههنام ااكههتكربين أ  ‘‘ قَهْوِمهه ِ  َجههَوابَ  َكههانَ  َوَمهها ’’
 مههن شههيب   قوِمهه  جاههة مههن جههواابً  كههان مهها أ  اىشههياب أعههم مههن مفههرة    اسههت ناب   ‘‘ قَههال واْ  َأن ِإالة  ’’:  تعههاىل

 َأْخرِج هوه م ’’ الكهالم عليه  تاطبت  عن معرضني لألمور ااباِشرين اآخرين لبعضام أ  قوهل م إال اىشياب
 يكههون أن يكهتحيل الهها  القهول   هههاا إال أ  ‘‘ قَههْريَِتك مْ  م ههن ’’ ااهألمنني أهلهه  مهن معهه  ومهن لوطهاً  أ  ‘‘

 خرب هها ، اخل(  قهالوا أن إال)  و كهان اسم   أن  عل  جواب بريع وقرىبمث  الكالم علي  لوط   لكالم جواابً 
 مث ابالمسية أحل   اىعرفَ  ىن الصناعة يف أقوى اىول   كان وإن أظار   وهو

 

 إال وَمواعِظه  مالكهال عليه  لهوط   مقهاال  عهن اجلهوابِ  بصهدد عنام يصد رْ  ل أن  ااراد   يليس كان ما وأ ً 
 مهههرا  مهههن اىخههه ة ااهههرة يف عهههنام يصهههد رْ  ل أنههه  بههل اإلياهههام إىل ااتكهههارل   ههههو كمههها الباطلهههة   ااقالهههة   هههاه

  لهه  قبههل عههنام يههدر يقههد وإال ، الشههنيعة   الكلمههة   هههاه إال الكههالم عليهه  وبينهه  بيههنام اجلاريههة احملههاورا 
 بطريهل الهواردةِ  نظهائره يف الوجه    ههو وههاا الكرمية ورِ الك سائر يف عنام ح كي حكبما الته رةها  من ك    

81مثالقصر
 

 

نْهَيا َهههِاهِ  يف  لَنَهها َواْكت ههبْ ’’ ههْدانَ  ِإانة  اْآَِخههَرةِ  َويف  َحَكههَنةً  الههد   َوَرْْحَههيِت  َأَشههاب   َمههنْ  بِهه ِ  أ ِيههيب   َعههَاايب  قَههالَ  ِإلَْيهه َ  ه 
 82مث‘‘يه أْلِمن ونَ  آبََِ تَِنا ه مْ  َوالةِاينَ  الزةَكاةَ  َويه أْلت ونَ  تهةق ونَ يهَ  لِلةِاينَ  َيَكَأْكته به َاا َشْيب   ك لة  َوِسَعتْ 

 

 عل  عطفاً  آب تنا ويألمنون:  يقال أن دون اىولِ  اباويول أريد ما عني   ب  اارادَ  أن مع ااويول وتكرير  
 جبميههع هههم أ  جملههروروا اجلههار بتقههدد الَقْصههر مههن إليهه  أشهه  اهها يتقههون علهه  هههو ع طهه  كمهها الزكههاة يألتههون
 83مثبعض دون ببعضاا ال يألمنون آ تنا

 
 

 وامشــــــاهل
 

  دار الكتاب العريب ب و مث 1/56اجلرجاين )علي بن حممد بن علي( التعريفا     1
ط( يف اللغة، ير  من أتليف  أول  -ار الصحا  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الراز ، زين الدين: ياحب )تت   2

همثوهو من يقااب اانفية، ول  علم ابلتفك  واالدبمثأيل  من الر مثزار مصر والشام، وكان يف  660رمضان سنة 
خ( يف التصوف  -خ( و )حدائل ااقائل  -وهو آخر العاد ب مثومن كتب  )شر  ااقاما  ااريرية  666قونية سنة 

   دار الكتب العلمية ب و مث6/55دين( اىعالم   الزركلي )خ ال
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فية، ط( حاشية عل  شر  العقائد النك -ط( ل تكمل، و )زبدة االيكار  -ط( و )حاشية عل  تفك  البيضاو   -
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